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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه وصلى هللا وسلم  الحمد هلل رب العالمین،

 .أجمعین
ال-فیقول اإلمام الحافظ ابن رجب في شرح حدیث أنس في قوله  ،أما �عد الُة والسَّ  :-مُ علیِه الصَّ

�حب  وأن أن �كون هللا ورسوله أحب إلیه مما سواهما،: ثالث من �ن فیه وجد حالوة اإل�مان«
 .»ن �كره أن �عود في الكفر �ما �كره أن �قذف في الناروأ ،المرء ال �حبه إال هلل

إننا  :قلنا مله أكثر الطالب وانقطعوا عنه �سبب ذلك، تعرفون أن مسار الدرس لما طال طوالً 
جة ثم رأینا أن هناك حا ،فتح الباري و�علَّق علیه �ما تیسر :أول األمر قلنا نقتصر على قراءة،

فتغیر مسار الدرس  ماني وابن رجب والنووي في أول األمر،إلى شروح أخرى فضممنا إلیه الكر 
 وجدنا أن هذه للبخاري إلى أن �كون قراءة في شروح البخاري والتعلیق علیها، امن أن �كون شرحً 

 ا،�ثیرة جد�  ا�أخذ دروسً ، االشرح �ان الحدیث الواحد �أخذ أشهرً  الطر�قة أسهل وأسرع في الشرح،
فهذه الطر�قة  ،�عني عمر ،بعة أحادیث أو ثمانیة في مائة درسس بدء الوحي في مائة درس،

وائد ستخرج منها من �نوز وفلما �ُ  ؛وفیها أ�ًضا تحبیب للطالب لكتب أهل العلم ،وجدناها فیها نفع
فیفید منها وال �قف في  ،طالب العلم ،أثناء القراءة �علق علیها وتوضح �حیث �ألفها الطالب

 .علیه قبل ذلكطر�قه شيء مما �ان �شكل 
ا حتى قال �عضهألن البخاري شُ  ؛ونقتصر على ثالثة شروح أو أر�عة  إن  م:رح �شروح �ثیرة جد�

 وابن رجب، ،والكرماني ابن حجر،: لكن مقاصدها في هذه الشروح له أكثر من ثالثمائة شرح،
في �تاب والنووي معروف أنه ینتهي  ،إذا �ان علیه استدراك على ابن حجر اوالعیني أحیانً 

 اإل�مان.
 ،ما نجد محصله في فتح الباري  �عني في ترجمة �تاب اإل�مان أظن أخذنا فصًال دراسی�ا �امًال،

اري لو تطبعه مثل فتح الب ،ًئاشی ع�عني طبعته ترى ما �جی فخ �الطبع،التنقیح البن الملقن هو نُ 
ة مجلدات وصار أكثر المسند �ان ست لكن الطبع له دور في عدد المجلدات. خمسة، ءما �جي

 من خمسین.
  ..........  طالب:

 .الطبع له دور في نفخ الكتب ال،
 ..........  طالب:

 .االعیني أفضل منه ترتیبً 
 عن أنس، عن قال�ة، أبي حدیث من ومسلم البخاري  جخرَّ : فصل( :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال 
 هللا �كون  أن: اإل�مان حالوة دوج فیه �ن من ثالث«: قال -صلى هللا علیه وسلم- النبي
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 الكفر في �عود أن �كره وأن هلل، إال �حبه ال المرء �حب وأن سواهما، مما إلیه أحب ورسوله
 . »النار في �قذف أن �كره كما
 طعم وجد«: روا�ة في وجاء، »اإل�مان طعم وجد فقد«: روا�ة في وعنده مسلم جهخرَّ  وقد

  .»وحالوته اإل�مان
 ه،مَ طع موطعِ  اإل�مان حالوة وجد فقد �ملها فمن اإل�مان، خصال أعلى من الخص الثالث فهذه

 هو إل�مانا فإن �الفم، والشراب الطعام حالوة یذاق �ما �القلوب ُیذاق وطعمٌ  حالوة له فاإل�مان
 �جد ال الجسد أن و�ما وقوتها، األبدان غذاء والشراب الطعام أن �ما، هاوتُ وقُ  القلوب غذاء
 قد بل ذلك، من ینفعه ما حالوة �جد لم سقم فإذا صحته عند إال والشراب امالطع حالوة

 إل�مانا حالوة �جد إنما القلب فكذلك علیه، السقم لغلبة حالوة فیه لیس وما �ضره ما �ستحلي
 وجد المحرمة والشهوات المضلة األهواء مرض من سلم فإذا وآفاته، أسقامه منإذا سلم 

 من ههالك فیه ما �ستحلي بل اإل�مان، حالوة �جد لم وسقم مرض متىو  ،حینئذٍ  اإل�مان حالوة
 .)والمعاصي األهواء

إما �سبب شهوة : هذا سبب مرض القلب مرض القلب إما �سبب الشهوات أو �سبب الشبهات،
وقد توافر األمران وتفاقم أمرهما �سبب هذه الوسائل التي غزت  محرمة أو �سبب شبهة مضلة،

�عني لو  �ل واحد منا �جد االختالف الكبیر، ولذلك تجدون االختالف، بیوتهم،المسلمین في قعر 
وقل مثل هذا  ؟رجعت إلى ما قبل عشر سنوات هل تجد في قلبك اآلن ما تجده قبل عشر سنوات

وهل أنت في رمضان  نه،�لٌّ على حسب سِ  في العشر السنوات التي قبلها والعشر التي قبلها،
�عني المؤمَّل من المسلم ال سیما طالب العلم أن  الفرق �بیر، ؟لماضيهذا مثل رمضان العام ا

لكن مع األسف �سبب هذه األمور من شهوات وشبهات ومن استمراء مشاهدة ، ایزداد إ�مانً 
 المنكرات صار المنكر عنده أمره سهل،

عة �لهم الجما ،الجوال إذا رن في المسجد بنغمة موسیقیة ،�عني قبل ثالث وأر�ع وخمس سنوات 
هل ألن  واآلن یندر أن تجد من ینكر، ثم �عد ذلك �ان الصفوة من الناس ینكرون، یثورون علیه،
،ال نقول:  ،فمات اإلحساس ،ألنه �ثر اإلمساس ال؛ ؟الحكم تغیر مات، فهذه معضلة  بل قلَّ

 وب.�عني ال سیما وأن أننا ال نبذل األسباب التي تعین على ز�ادة اإل�مان في القل مشكلة،
 ..........  طالب:

التصو�ر أدر�نا الناس قبل سنین وآالت التصو�ر  نفس الشيء التصو�ر، التصو�ر، :وأخونا �قول
�ان �عض  سرت،علنت وظهرت �ُ و�ذا أُ  ستخفى بها،�ُ  وال �مكن أن تعلن، كسر إذا رؤ�ت،تُ 

صار الناس  ،اآلن ال المسئولین یدور مع �عض اإلخوان في المشاعر �كسرون آالت التصو�ر،
 .ثم تواطأ الناس علیه و�ثر وصار ما ینَكر ،منع التصو�ر داخل الحرمین مدة �صورون،
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ومر مجموعة من الفتیات �اشفات وطلبوا  ،ن و حتى وقفت أنا بنفسي خارج الحرم شباب جالس 
 ومامع أن هؤالء النسوة المساكین ما یدرون  ،�عني قدام الناس امن الشباب أن �صوروهن! علنً 

جر �ه البنت ما یدرون الكوارث التي تحصل �سبب هذا والعار والخزي التي تُ  المآل والعاقبة،
 .�هللا المستعان �سبب صورة،

ي فألن له عنا�ة  رجب؛ال سیما الحافظ ابن  حالوة اإل�مان إذا �ان ما یذ�ره األئمة هنا،: أقول
فنقول مثل ما قال مثل  الباب، مثل ابن القیم ومثل من �كتب في هذا أمراض القلوب وعالجها،

 ،لة ذوق ما هي �مسأ إنه ما شممنا لهم رائحة. :لما شرح حال المقر�ین قال -َرِحَمُه هللاُ -ابن القیم 
وهو الحق الذي یبنى  ،إذا �ان ما �قرره أهل العلم في مثل هذا الباب ،متحتى الرائحة ما شُ 

قد ال  قد �ستعید �عض ما فقده،فب الكافي لكن مع ذلك إذا قرأ اإلنسان في الجوا على األدلة،
و�ان قبل ذلك �قرأ القرآن على الوجه  ،لكن قد �ستعید إذا قرأه بتأمل ،�ستعید جمیع ما فقده

 �ستفید �ما ،و�ستعین على ذلك �كالم أهل العلم من أهل التحقیق ،المأمور �ه �التدبر والترتیل
  .-َرِحَمُه هللاُ -قال شیخ اإلسالم 

فعلیه أن �سعى  أسباب أمراض القلوب متوافرة، ال على اإلنسان أن �سعى اآلن،على �ل ح
 �الموانع و�بذل األسباب أسباب حیاة القلوب.

رض مفإذا سلم من  فكذلك القلب إنما �جد حالوة اإل�مان إذا سلم من أسقامه وآفاته،(: �قول
 متى مرض وسقم لم �جدو  األهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حالوة اإل�مان حینئٍذ،

 .)بل �ستحلي ما فیه هالكه من األهواء والمعاصي حالوة اإل�مان،
و لتن �النساء تجده یلهث وراء امرأة من فُ  تن �النساء مثًال وهي أعظم فتنة،�عني تجدون من فُ  
 وعنده زوجة أو اثنتان أو ثالث أفضل ألنها ال تعجبه،؛ ارضت علیه للزواج ما بذل فیها فلسً عُ 

یتلذذ  لكنه �جد هذه الحالوة ألن قلبه سقیم مر�ض، منها �مراحل ال في الشكل وال في المضمون،
حتى إن امرأة عرفت أن زوجها یتتبع  قر �ه،هذا �عضهم �ُ  ،و�ستمتع �المحرم أكثر من الحالل

و�ذل لها ما أرادت من  ،نت وخرجت من بیتها فتبعها وراودها وتمنعتالنسوة من الحرام فتز�َّ 
 فلما �شفت فإذا هي امرأته!  األموال،

ألننا والمشتكى إلى  عنى �ه المسلم وطالب العلم على الخصوص؛هذا الباب من أولى ما �ُ  أقول:
رجى في رمضان آخر رمضان ندخل المسجد ونخرج في اللیالي العشر التي تُ  -َجلَّ وَعال-هللا 

 .ستعان�هللا الم ذا قلت إننا أسوأ مما دخلنا،وال أ�الغ إ ال أقول مثل ما دخلنا، فیها لیلة القدر،
 ؛»مؤمن وهو یزني حین الزاني یزني ال« :-صلى هللا علیه وسلم-النبي  قال هنا ومن(: قال
 بن ُوهیب سئل .المعاصي استحالء عن بها فاستغنى اإل�مان حالوة لوجد إ�مانه �مل لو ألنه
: النون  ذو وقال. �المعصیة همَّ  من وال ،ال: قال هللا؟ �عصي من اإل�مان طعم �جد هل: الورد
 فمن. الذنوب مع العبادة حالوة القلب �جد ال �ذلك، سقمه عند الطعام لذة الجسد �جد ال كما
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؛ هطعمَ  موطعِ  اإل�مان حالوة وجد فقد الحدیث هذا في المذ�ورة الثالثة الخصال هذه جمع
 معرفته، من تارة تنشأ هللا محبةو . »سواهما مما إلیه أحب ورسوله هللا �كون  أن«: أحدها
 وما مصنوعاته في والتفكر، الباهرة وأفعاله وصفاته أسمائه معرفة من تحصل معرفته و�مال
�ما  �عني النظر في آ�ات هللا سواء �انت المتلوة أو المرئیة،، )والعجائب والحكم اإلتقان من فیها

النظر في  ولذا جاء الحث على التفكر. مان،مما یز�د في اإل� -َرِحَمُه هللاُ -قرر ذلك ابن القیم 
 ال شك أن هذا من أعظم األسباب التي تعین على حیاة القلب. أسمائه وصفاته وآالئه،

اته و�مال معرفته تحصل في معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة والتفكر في مصنوع(: قال
 لمهوع وحكمته وقدرته �ماله على یدل �له ذلك فإن ،وما فیها من اإلتقان والحكم والعجائب

من أحصاها  ،مائة إال واحد، اإن هلل تسعة وتسعین اسمً « أي لما یرد مثل حدیث:، )ورحمته
ومن أفضل ما  إنما لُتفهم، ال، حفظ وتردد في �الم منثور أو منظوم،لیس ألنها تُ ، »دخل الجنة

حسنى و�ین معانیها �ألفاظ نظم األسماء ال تب على اختصاره ما ذ�ره ابن القیم في نونیته،كُ 
 .وهناك مصنفات �ثیرة في األسماء الحسنى وجیزة مختصرة،

 عم،الن مطالعة من ینشأ وتارة فإن ذلك �له یدل على �ماله وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته.(
�عني  ،)»هللا لحب وأحبوني، نعمه من و�مذ�غ لما هللا أحبوا«: المرفوع عباس ابن حدیث وفي

تصدق علیه وأعطاك  الو أن إنسانً  أن تحب هللا ألنه �حسن إلیك و�نعم علیك،أقل األحوال 
فكیف �من  بلت على حب من أحسن إلیها،ألن النفوس جُ  ونفعك أو نفحك �شيء �سیر أحببته؛
ِ ا والبشر إنما هو وسائط: جمیع النعم في تصرفه ومن خزائنه،  ُكْم}لَِّذي آَتا{َوآُتوُهْم ِمْن َماِل للااَّ

 .)�تا�ه نسخ �عض في الترمذي خرجه(]. ٣٣نور: [ال
 ..........  طالب:
  ماذا؟

 ..........  طالب:
 .نعم مخلوقاته، :)مصنوعاته(

 ..........  طالب:
 .إذا ما ثبت �ه النص ال ال، ما یلزم،
 ..........  طالب:

 .اهمتى ثبت أثبتناه و�ذا ما ثبت ما أثبتن على �ل حال المسألة تعتمد على النص،
 .]٨٨[النمل:  {ُصْنَع للااَِّ الَِّذي َأْتَقَن ُ�لَّ َشْيٍء} طالب: وقد �طلق الفعل دون االسم:

 دائرة األفعال أوسع.
 .نعم طالب:

 .أوسع من األسماء والصفات
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 �ما الطاعة تقتضي المحبة فإن؛ أطاعه أحبه ومن أحبه، هللا عرف من: السلف �عض وقال(
 اسمعً  تُّ مُ  ُمْت  لي قلتَ  ولو: أنشد ثم األحوال، جمیع في الموافقةالمحبة : العارفین �عض قال

حصل حب المخلوق �ما �، )درجتین على هللا ومحبة. اومرحبً  أهالً  الموت لداعي وقلتُ  وطاعة
  لبعض العاشقین أودى بهم إلى الهالك وهو مخلوق ال ینفع وال �ضر.

 الواجبة أوامره لفعل المقتضیة ةالمحب وهي فرض،: إحداهما ومحبة هللا على درجتین؛(
 محبة يف منه بد ال رالقدْ  فهذا المؤلمة، مقدوراته على والصبر المحرمة زواجره عن واالنتهاء

 �عض قال �ما هللا، محبة دعوى  في �اذب فهو الوجه هذا على محبته تكن لم ومن هللا،
 نم شيء ارتكاب في قعو  فمن �اذب، فهو حدوده َ�حفظ ولم هللا محبة عىادَّ  من: العارفین

 واهوه نفسه محبة قدم حیث هللا محبة في رهیفلتقص الواجبات فعل من �شيء أخل أو المحرمات
 لوقوعا �حصل و�نما ،�كرهه فیما الوقوع من نعتَلمَ  �ملت لو هللا محبة فإن هللا، محبة على
 ینقص و�ذلك، محبته على النفس هوى  وتقد�م القلوب في الواجبة محبته لنقص �كرهه فیما

 .ثالحدی، »مؤمن وهو یزني حین الزاني یزني ال«: -صلى هللا علیه وسلم- قال �ما اإل�مان
 التقرب إلى ذلك من المحبة ترتقي أن: -مستحب فضل وهي- المحبة من الثانیة والدرجة 

ي ما تقرب إل« الدرجة األولى:، )والمكروهات الشبهات دقائق عن واالنكفاف الطاعات بنوافل
. »وال یزال عبدي یتقرب إلي �النوافل حتى أحبه«: الثانیة، »د �أحب مما افترضت علیهأح
 ل� عليَّ  هون  احب�  هللا أحببت :قیس عبد بن عامر قال �ما المؤلمات، �األقضیة اوالرض(

عني � ،)وال على ما أمسیت أصبحت ما على إ�اه حبي مع ُأ�الي فما بلیة، �كل ورضاني مصیبة
لي  (وقال عمر بن عبد العز�ز: أصبحت وما شدة و�ؤس أو رخاء ونعمة، من أي حال من

  .سرور إال في مواقع القضاء والقدر
حبة م(قال: إن هللا أحب قبضه، وأعوذ �اهلل أن تكون لي عبد الملك  ولما مات ولده الصالح)

 قد یزعم د،والمحك في الول �عني �ختبر الواحد منا نفسه إذا مات له أحد،، تخالف محبة هللا)
أو  �ختبر �قینه إذا مات له ابن لكن محك االمتحان في الولد، وهو �ذلك، محبة الوالد األب واألم

وال زالت  متحن هنا،الیقین �ُ  ینظر في شدة الخوف والوجل خشیة أن �فارقه. أو مرض، بنت،
 .األمة فیها خیر

شاء �نا على موعد مع واحد من وعندنا درس �عد صالة الع ،نحن في بلد من بلدان هذه المملكة 
 في الحاد�ة عشرة، افكان الموعد متأخرً  وعنده درس أ�ًضا �عد العشاء نفس الوقت، ،المشا�خ

وخرجنا من عنده وهو على هیئته وعادته في حبه للفائدة  ورحنا وجلسنا عنده إلى الساعة الواحدة،
ا مقرنا في السكن اتصل علینا واحد فلما وصلن وفي �ثرة أسئلته وسؤاله عما یهم وطرائفه ونكته،

ابنه  قال:. اما استنكرنا شیئً ، ا�ِهللا ما ندري عنه شیئً  للشیخ الیوم؟ قلنا:ماذا صار تدرون  قال:
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 إغماء من غیر سبب، بل ما هو �سقط، األكبر وقع العصر فأغمي علیه وراح �ه للمستشفى،
 ؟یتحمل مثل هذا األمر السبب إلى اآلن! منا من ماودخلوه العنا�ة وال یدرون 

علیه الصالة - (وقال �عض التا�عین في مرضه: أحبه إلي أحبه إلیه. وأما محبة الرسول
نا �عني هل في برامج، فتنشأ عن معرفته ومعرفة �ماله وأوصافه وعظم ما جاء �ه) -والسالم

دة اح دار السعا�عني من منا من قرأ في مفت ؟العلمیة ودروسنا عنا�ة �أسماء هللا وصفاته وآالئه
ألنه لیس على طر�قنا في تعلیمنا النظامي وال ذ�ر له وال استخالص  یندر؛ ؟وأدام النظر فیه
ومن منا من قرأ أو أعطى السیرة حقها ونصیبها في دروسنا والشمائل والخصائص  لبعض فوائده،

إذا ما  نحبه؟ل -علیه الصالة والسالم-هل لنا عنا�ة بهذه األمور لنعرف الرسول  والمعجزات،
 ألن المحبة ناشئة عن المعرفة، صار حبنا مجرد دعوى؛ -علیه الصالة والسالم-عرفنا شمائله 

 .إذا ما عرفته ما أحببته
  اللهم صل على محمد. 

 ..........  طالب:
�كره الموت « �عني مع �راهیته له هو محبوب لد�ه من جهة أخرى، المحبة معناها موافقة األمر،

 .أحب قبضه -جل وعال-�هللا  ،»تهوأكره مساء
ظم فتنشأ عن معرفته ومعرفة �ماله وأوصافه وع -صلى هللا علیه وسلم-وأما محبة الرسول (

طاعته، �له وعظمته �ما سبق، فإن محبة هللا ال تتم إال ما جاء �ه، و�نشأ ذلك في معرفة مرِس 
 ِحبُّوَن للااََّ ُقْل ِإْن ُ�ْنُتْم تُ { :-جل وعال-وال سبیل إلى طاعته إال �متا�عة رسوله، �ما قال 

{ُ  :�ًضا]. ومحبة الرسول على درجتین أ٣١[آل عمران:  َفاتَِّبُعوِني ُ�ْحِبْبُكُم للااَّ
ا إحداهما: فرض، وهي ما اقتضى طاعته في امتثال ما أمر �ه من الواجبات واالنتهاء عم 

ي بذلك، وأن ال �جد ف االرضو وتصد�قه فیما أخبر �ه من المخبرات نهى عنه من المحرمات 
طلب وال � ،ا، وأن ال یتلقى الهدى من غیر مشكاتها مما جاء �ه و�سلم له تسلیمً نفسه حرجً 

 . ا من الخیر إال مما جاء �هشیئً 
القه الدرجة الثانیة: فضل مندوب إلیه، وهي ما ارتقى �عد ذلك إلى اتباع سنته وآدا�ه وأخ

هرة في ألهله و�خوانه، وفي التخلق �أخالقه الظا معاشرتهواالقتداء �ه في هد�ه وسمته وحسن 
عه، وفي الزهد في الدنیا والرغبة في اآلخرة، وفي جوده و�یثاره وصفحه وحلمه واحتماله وتواض

لبه قأخالقه الباطنة من �مال خشیته هلل ومحبته له وشوقه إلى لقائه ورضاه �قضائه وتعلق 
م ودوا ،لها��ل واالعتماد علیه، وقطع تعلق القلب �األسباب ا وصدق االلتجاء إلیه والتو �ه دائمً 

�التدبر  لهج القلب واللسان بذ�ره واألنس �ه والتنعم �الخلوة �مناجاته ودعائه وتالوة �تا�ه
  والتفكر.
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و�سخط لسخطه،  ،القرآن، یرضى لرضاه -صلى هللا علیه وسلم-وفي الجملة: فكان خلقه 
لذین اوتصد�قه قوًال وعمًال وحاًال، وهم الصد�قون من أمته  لق من حقق متا�عتهفأكمل الخَ 

هللا  صلى-�عد النبیین �ما قال  �عده، وهم أعلى أهل الجنة درجةً من رأسهم أبو �كر خلیفته 
ي �ما تتراءون الكو�ب الدر  ،إن أهل الجنة لیتراءون أهل الغرف من فوقهم«: -علیه وسلم

ك منازل لتفاضل ما بینهم، قالوا: �ا رسول هللا تل ؛»ربالغابر من األفق من المشرق إلى المغ
. »مرسلینإي والذي نفسي بیده، رجال آمنوا �اهلل وصدقوا ال«األنبیاء ما یبلغها غیرهم، قال: 

 خرجاه في الصحیحین من حدیث أبي سعید.
على وأ والحب في هللا من أصول اإل�مان ،»أن �حب المرء ال �حبه إال هلل«الخصلة الثانیة:  

 سئل عن -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي «وفي المسند عن معاذ بن أنس الجهني: . درجاته
�مان أفضل اإل، )»ل لسانك في ذ�ر هللاعمِ وتُ  ،وتبغض هلل ،أفضل اإل�مان، فقال: أن تحب هلل

(وفیه أ�ًضا عن عمرو بن ، »وتعمل لسانك في ذ�ر هللا، وتبغض هلل، أن تحب هلل«: قال
ال �حق العبد حق صر�ح اإل�مان حتى «: قال -صلى هللا علیه وسلم-ن النبي الجموح، ع

عن �ًضا أ، وفیه »فقد استحق الوال�ة من هللا ،وأ�غض هلل ،و�بغض هلل، فإذا أحب هلل ،�حب هلل
غض أوثق عرى اإل�مان أن تحب في هللا وتب«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-البراء عن النبي 

 .)»في هللا
حب في و�عرفون أنه إذا تم ال ألنهم �عرفون منزلته في الدین، البراء أجلب علیه األعداء؛الوالء و  

و�ذا أ�غضوا  واحدة على أعدائهم ما وقف أعداؤهم في وجوههم، اوصاروا یدً  ،هللا بین المسلمین
 وزاد األمر وأضعفوه في نفوس المؤمنین، ،فأجلبوا علیه في هللا أ�غضوا أعداءهم فقووا علیهم،

 .ال حول وال قوة إال �اهلل لغي من مناهج التعلیم،على ذلك إلى أن أُ 
ضل أف«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-ج اإلمام أحمد وأبو داود عن أبي ذر عن النبي (وخرَّ  

 الحب في ،في هللالیس اآلن الحب في اإلنسانیة ، )»األعمال الحب في هللا والبغض في هللا
صلى هللا -(ومن حدیث أبي أمامة عن النبي  نسأل هللا العافیة، �ل الناس أخوة، اإلنسانیة،

خرجه و  ،»من أحب هلل وأ�غض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل اإل�مان«قال:  -علیه وسلم
، وزاد أحمد في -صلى هللا علیه وسلم-أحمد والترمذي من حدیث معاذ بن أنس عن النبي 

  .�عني زوج ابنته هلل، )»وأنكح هلل«روا�ة: 
ورسوله أحب إلیه مما سواهما فقد  ألن من �ان هللاُ  ؛(و�نما �انت هذه الخصلة تالیة لما قبلها

صار حبه �له له، و�لزم من ذلك أن �كون ُ�غضه هلل ومواالته له ومعاداته له، وأن ال تبقى له 
واألعمال، و�راهة ما �كرهه  �قیة من نفسه وهواه، وذلك �ستلزم محبة ما �حبه هللا من األقوال

و�لزم من ذلك معاملتهم �مقتضى الحب والبغض، فمن أحبه  ،من ذلك، و�ذلك من األشخاص
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هلل أكرمه وعامله �العدل والفضل، ومن أ�غضه هلل أهانه �العدل، ولهذا وصف هللا المحبین له 
  ُ�َجاِهُدوَن ِفي َسِبیِل للااَِّ َوَال َ�َخاُفوَن َلْوَمَة َالِئٍم}{َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفِر�نَ �أنهم 

أسألك حبك وحب من �حبك «: -صلى هللا علیه وسلم-و�ان من دعاء النبي  ،]٥٤[المائدة: 
فال تتم محبة هللا ورسوله إال �محبة أولیائه ومواالتهم و�غض  .»وحب عمل یبلغني إلى حبك
ُتنال المحبة؟ قال: �مواالة أولیاء هللا ومعاداة  عض العارفین: ِ�مَ أعدائه ومعاداتهم. وسئل �

  أعدائه، وأصله الموافقة.
 حبة هللافإن عالمة م ،الخصلة الثالثة: أن �كره الرجوع إلى الكفر �ما �كره الرجوع إلى النار

إل�مان اورسوله محبة ما �حبه هللا ورسوله و�راهة ما �كرهه هللا ورسوله �ما سبق، فإذا رسخ 
فارقته موجد حالوته وطعمه، أحبه وأحب ثباته ودوامه والز�ادة منه و�ره و في القلب وتحقق �ه 

 َحبََّب ِكنَّ للااََّ {َولَ و�ان �راهته لمفارقته أعظم عنده من �راهة اإللقاء في النار، قال هللا تعالى: 
�َماَن َوَز�ََّنُه ِفي ُقُلوِ�ُكْم َوَ�رََّه   ِشُدوَن}ْصَیاَن ُأوَلِئَك ُهُم الرَّاُسوَق َواْلعِ َر َواْلفُ ِإَلْیُكُم اْلُكفْ ِإَلْیُكُم اإلِْ

كره و� ]. والمؤمن �حب اإل�مان أشد من حب الماء البارد في شدة الحر للظمآن،٧[الحجرات: 
 .الخروج منه أشد من �راهة التحر�ق �النیران، �ما في المسند عن أبي رز�ن العقیلي)

 المسلمون �لهم �كرهون أن �خرجوا عن دائرة اإلسالم إلى دائرة ،م �شترك فیهال شك أن �ل مسل 
لكن العبرة �من بذل  هذا قدر مشترك بین الجمیع، ،�لهم �كرهون أن �عودوا في الكفر ،الكفر

 رسول هللا امسلم �شهد أن ال إله إال هللا وأن محمدً  هما فیفو�ال  السبب سبب الثبات على الدین،
ي �لهم �شتر�ون ف ،وال �كره أن �عود في الكفر ،و�كون إ�مانه و�فره سواءً  ،اإلسالمیرخص علیه 

�عني إذا �نت تكره أن تعود في الكفر . لكن العبرة �من بذل أسباب الثبات على الدین هذا،
 . احرص على بذل أسباب الثبات وتحب أن تثبت على دینك،

نه و�كره الخروج م في شدة الحر للظمآن،والمؤمن �حب اإل�مان أشد من حب الماء البارد (
-ي أنه سأل النب« �ما في المسند عن أبي رز�ن العقیلي: أشد من �راهة التحر�ق �النیران،

ه، وأن لعن اإل�مان، فقال: أن تشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شر�ك  -صلى هللا علیه وسلم
نار أحب ق في الما سواهما، وأن ُتحرَّ ا عبده ورسوله، وأن �كون هللا ورسوله أحب إلیك ممحمدً 

خل حب إلیك من أن تشرك �اهلل، وأن تحب غیر ذي نسب ال تحبه إال هلل، فإذا �نت �ذلك فقد د
 . »اإل�مان في قلبك �ما دخل حب الماء للظمآن في الیوم القائظ

ا یمى معاذ بن جبل، فقال له فوصَّ  -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي «وفي المسند أ�ًضا: 
صلى -أن النبي « ه:وفي سنن ابن ماج .»قتعت وحرِّ ا و�ن ُقطِّ وصاه �ه: ال تشرك �اهلل شیئً 

لى ن اإلنسان قد �كره عإ :قد �قول قائل، )»أ�ا الدرداء وغیره أ�ًضا ىوص -هللا علیه وسلم
نعم هذه  وهو معذور في ذلك إذا أكره؟ ،فینطق �كلمة الكفر وقلبه مطمئن �اإل�مان ،الكفر

 . »ال تشرك �اهلل و�ن قطعت وحرقت« كر:لكن العز�مة فیما ذُ  صة،رخ
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وقد  ،»وصى أ�ا الدرداء وغیره أ�ًضا -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي « وفي سنن ابن ماجه:(
وهم أخبر هللا عن أصحاب األخدود �ما أخبر �ه وقد �انوا فتنوا المؤمنین والمؤمنات وحرق

 .ختاروا اإل�مان على النار)لیرتدوا عن اإل�مان، فا ؛�النار
 ..........  طالب:

 �النص القطعي ال �استنباط وال �غیره لإلنسان -جل وعال-ما دام رخصة فجاز هللا  ،ال ما یلزم
 لكن یبقى أن العز�مة منزلة أعلى من الرخصة بال شك. مندوحة،

ها �ه ومع يأة ُأتأن امر «: -صلى هللا علیه وسلم-(وفي الصحیح عن النبي  :-رحمه هللا-قال 
لها  أتي بها ومعها صبي«( �عني من أصحاب األخدود )»أن امرأة منهم«(: قال، )»صبي

ه یرضع، فكأنها تقاعست أن تلقي نفسها في النار من أجل الصبي، فقال لها الصبي: �ا أم
 مل«: في الحدیث الصحیح �عني أحد الثالثة الذین تكلموا في المهد،، )»اصبري فإنك على الحق
(وألقي أبو . مع أنه ثبت بنصوص أخرى حتى وصل العدد إلى سبع، »یتكلم في المهد إال ثالثة

ا. مً ا وسالمسلم الخوالني في النار على امتناعه أن �شهد لألسود �النبوة، فصارت علیه بردً 
در عظیمة �إلقائه في ق فأمر ملك الروم ،فأبىرض على عبد هللا بن حذافة أن یتنصر وعُ 

 نفس ا من الموت، لكن أ�كي أنه لیس لي إالماء تغلي علیه، فبكى وقال: لم أ�ك جزعً مملوءة 
 ا ذلك فيا ُ�فعل به�ل شعرة مني نفسً  واحدة ُ�فعل بها هذا في هللا، َلوددت أنه �ان لي مكانُ 

لكن ما  ألن اإلنسان یتصور أنه لو وضع إصبعه في هذا القدر ما تحمل، ؛)-عزَّ وجلَّ -هللا 
. یبدله مما �ان �خافه و�خشاه �ضد ذلك -جل وعال-فاهلل  للذة التي تحصل له لو أقدم،یتحمل ا

 .ال �حس �ما جاء في شهید المعر�ة،، (هذا مع أن التقیة)
 إال �لسعة العقرب. طالب:

 .سهل القتل مثل اللسعة عنده، ،مثل اللسعة ،نعم
ْن مَ {ِإالَّ ى �اإل�مان، �ما قال تعال في ذلك �اللسان جائزة مع طمأنینة القلبهذا مع أن التقیة (

�َماِن} ، وعدم التقیة في ذلك) ولكن األفضل الصبر ،]١٠٦[النحل:  ُأْكرَِه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِ�اإلِْ
العز�مة ال بد منها في مجموع  معروف أن العز�مة في مثل هذه المواطن أفضل من الرخصة،

ن یرتكب العز�مة لكن خواصهم ال بد من وجود مَ  ،�عني قد تكون الرخصة لعموم الناس األمة،
 والعلم عند هللا -�ان األمر �عني لو أن اإلمام أحمد أجاب في المحنة مع �قیة من امتحن، منهم،

تنة درأ هذه الف -جل وعال-لكن هللا  قرر االعتزال والقول �خلق القرآن،أنه إلى اآلن �ُ  -جل وعال
  �صبر هذا اإلمام وأمثاله.

 -وجد القلب حالوة اإل�مان أحس �مرارة الكفر والفسوق والعصیان، ولهذا قال یوسف (فإذا
ْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َیْدُعوَنِني ِإَلْیِه} :-علیه السالم ]. سئل ذو النون: متى ٣٣[یوسف:  {َربِّ السِّ
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لیس من أعالم ري: عندك من الصبر. وقال �شر بن السَّ  أحب ر�ي؟ قال: إذا �ان ما �كرهه أمرَّ 
 ك. المحبة أن تحب ما یبغضه حبیبُ 

اعد منه ر الواجب من �راهة الكفر والفسوق والعصیان هو أن ینفر من ذلك و�تبدْ واعلم أن القَ 
أما ف، ِلعلمه �سخط هللا له وغضبه على أهله ؛ا من جهدهو�عزم على أن ال یال�س شیئً  ،جهده

م �قدر فال یؤاخذ �ه إذا ل -اعتاده ثم تاب منها لمن خصوًص -میل الطبع إلى ما �میل من ذلك 
 .على إزالته)

 وتبقى هذه المعصیة تراوده مدة طو�لة، ،یتوب من معصیة �عني �ثیر من الشباب یتوب، 
من  امن النشوة وشیئً  افیجد شیئً  ،وقد یتذ�ر في نفسه �عض المواقف المتعلقة بها ،تراوده

(فال  لكن ما دام هذا في نفسه وحدیث نفس �ما قال: ،وهذا ال شك أنه ینافي الكراهة االغتباط،
ل على ولهذا مدح هللا من نهى النفس عن الهوى، وذلك ید ؛یؤاخذ �ه إذا لم �قدر على إزالته

-جلَّ عزَّ و -ا عند هللا أن الهوى �میل إلى ما هو ممنوع منه، وأن من عصى هواه �ان محمودً 
 َتَحَن للااَُّ {ُأوَلِئَك الَِّذیَن امْ قال: ف ؟ملون بهاوسئل عمر عن قوم �شتهون المعاصي وال �ع .

 .رتاض النفس �عد ذلك وتألف)تَ ]. وقد ٣[الحجرات:  ُقُلوَ�ُهْم ِللتَّْقَوى َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظیٌم}
 ..........  طالب:
  ماذا؟

 ..........  اطالب: ما �كون هذا خالفً 
  ؟ینأ

 األصل .......... اإل�مان؟ ،طالب: إذا �انت النفس تشتهي
 .فیكون من المعفو عنه ،وال �عمل ،�صیر حدیث نفس ما ینطق �ه اأحیانً  لكن ،ال
یه التقوى حتى تتبدل طبیعتها وتكره ما �انت مائلة إل وقد ترتاض النفس �عد ذلك وتألف(

ألول أن ا ال شك، وتصیر التقوى لها طبیعة ثابتة. وهل هذا أفضل من األول أم األول أفضل؟)
ومن  وهو نظیر ما اختلفوا فیه من ممن �كابد و�جاهد الطاعات، والثاني فیه لذة. فیه مجاهدة،

  یتلذذ بها.
 ،لیهإوتكره ما �انت مائلة  ،التقوى حتى تتبدل طبیعتها وتألف ،وقد ترتاض النفس �عد ذلك(

على  هذا قد ُ�خرج ل؟وتصیر التقوى لها طبیعة ثابتة. وهل هذا أفضل من األول أم األول أفض
اختالف العلماء فیمن عمل طاعة ونفسه تأ�اها وهو �جاهدها، وآخر عملها ونفسه طائعة 

 .فضل)أمختارة لها أیهما أفضل؟ وفیه قوالن مشهوران للعلماء والصوفیة. واألظهر أن الثاني 
المرحلة ما فیه شك أن الثاني ما وصل إلى هذه المرحلة وهذه المنزلة حتى جاهد وتجاوز  

�عني على  و�ابدنا قیام اللیل عشر�ن سنة وتلذذنا �ه عشر�ن سنة.: �عني �ما قالوا األولى،
 ،وال �قطع الدرس من تلقاء نفسه ،تجد �عض أهل العلم یتلذذ �التعلیم مستوى العلماء والتعلیم،
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�عضهم و  ،هذا ال شك أنه وصل إلى مرحلة التلذذ �ستمر یدرس و�ستمر یتكلم وفي �ل مناسبة،
: �قول �ل درس �حتاج إلى مجاهدة. یدرس عشر�ن ثالثین أر�عین سنة وهو �جاهد في �ل درس،

وفي �الم اإلمام أحمد ما یدل على خالفه. وفي مسند اإلمام أحمد  ،واألظهر أن الثاني أفضل(
قال لرجل:  -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي «بن سعید عن حمید عن أنس:  ى: حدثنا �حیقال
، وهذا یدل على صحة اإلسالم مع نفور القلب »ا�ارهً  �ن �نتَ و ا. قال: م. قال: أجدني �ارهً أسلِ 

 وهذا(لكن ال یلبث أنه إذا أسلم وخالطت �شاشة اإل�مان قلبه فإنه یتلذذ �ه، ، عنه و�راهته له)
 واعتاده اإلسالم في دخل إذا لكن له، و�راهته عنه القلب نفور مع اإلسالم صحة على یدل

 . حالوته ووجد قلبه حبه دخل ألفهو 
 رجعی أن من إلیه أحب النار في یلقى أن �ان ومن«: ولفظه المتقدم، أنس حدیث مسلم جوخرَّ 
 أحب ارالن في یلقى أن �ان ومن«، )اللفظ هذا من ستشكلو�ُ  .»منه هللا أنقذه إذ �عد الكفر في
 ي�قتض أنه وُ�ستشكل من هذا اللفظ(: قال. »منه هللا أنقذه إذ �عد الكفر في یرجع أن من إلیه

 لىع األول محبة حرجوتُ  الكفر، إلى والرجوع النار في اإللقاء: أعني، األمر�ن محبة وجود
ألنه جاء �ه �صیغة أفعل التفضیل التي تقتضي مشار�ة األمر�ن في الوصف وز�ادة  ؛)الثاني

 القرآن في مثله ووقع ي،وترجح محبة األول على الثان(. أحدهما على اآلخر في هذا الوصف
المُ - یوسف عن احاكیً  تعالى قوله في ْجُن َأَحبُّ  :-علیِه السَّ َیْدُعوَنِني  ِإَليَّ ِممَّا {َقاَل َربِّ السِّ

 ِة َیْوَمِئٍذ َخْیرٌ {َأْصَحاُب اْلَجنَّ  مع أن أفعل التفضیل قد ال تكون على �ابها:، ])٣٣[یوسف:  ِإَلْیِه}
ْجُن  {َقاَل َربِّ وأصحاب النار معروف أن ما عندهم خیر �الكلیة، و ،]٢٤: [الفرقان ُمْسَتَقر�ا} السِّ

نه إلیه محبوب مقتضى أفعل التفضیل أن ما یدعو ] ٣٣[یوسف:  َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َیْدُعوَنِني ِإَلْیِه}
صلى - هللا رسول عن حدثتكم إذا: -َرِضَي ُهللا عنهُ - علي قول ومثله(، لكن السجن أحب ،إلیه

ن الكذب أل ؛)علیه أكذب أن من إليَّ  أحب األرض إلى السماء من رَّ أخِ  فألن -هللا علیه وسلم
 ُخیر من �أن: ذلك عن و�جاب( فأفعل التفضیل لیست على �ابها.، اأبدً  ؟علیه محبوب عند علي

 نهإ �قال فإنه، عنه رغب ِلما �راهته لشدة اآلخر على أحدهما فاختار مكروهین أمر�ن بین
 راهة� أشد عنده ما لدفع بل لنفسه، �ختاره وال �حبه ال �ان و�ن، له مر�د اختاره لما ُمحب

 . اضررً  وأعظم
 لو: السلیمي لعطاء وقیل. منها والتخلص الفتنة في الموت حب من ورد ما ورد هنا ومن

 تخرج أن أخشى �نت بل: فقال ؟اتدخله �نت هل ،جهنم من نجا دخلها من :وقیل نار ُأججت
 �نت هل جهنم من نجا دخلها من :وقیل نار ُأججت لو(، )إلیها وصولي قبل اذبه افرحً  نفسي
بها قبل وصولي  ابل �نت أخشى أن تخرج نفسي فرحً : قال(، )هل �نتم(: عندنا، )؟اتدخله
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 فعله إذا ذلك ونحو �قتل أو تهدید أو سجن أو �ضرب فعل على المكره حال هذا و�شبه ،إلیها
 .)ال؟ أم له مختار هو هل علیه ُأكره مما سهلنف افتداءً 

 امتنع من القضاء فجلد، الضرب الشدید في مقابل القضاء،و العلماء �عضهم صبر على الجلد  
 .�هللا المستعان ،أنا مكره: ما قال ،و�عضهم حصل له من أنواع األذى ما حصل ومع ذلك امتنع

 ..........  طالب:
  ؟ینأ

 ..........  طالب:
  ؟فیهماذا 

 ..........  طالب:
�عني في أول األمر قبل أن �خالط �شاشته  ،یدل على صحة اإلسالم مع نفور القلب و�راهته له

 .القلب
 ..........  طالب:
 .هذا دلیله ،هذا دلیل علیه المباعیة، ذههنعم، 

 ..........  طالب:
�عني لو  ،في الشخص نفسهالكالم  أول األمر في الشخص نفسه، ما هو �آخر األمر في الدعوة،

 �ل شخص �حسبه. ال، ،هذا �ان في صدر اإلسالم ،ال جد اآلن نقول:وُ 
 من ه� لالفتداء بل لنفسه، ال له مختار أنه والتحقیق، األصولیین بین مشهور اختالف وفیه(

 اخوفً  الطاعات المؤمن ِفعل �خالف وهذا وجه، دون  وجه من له مختار فهو األعظم، المكروه
 �جب المؤمن ألن ؛المكره �فعل فعله لیس فإنه( ،من هللا االمؤمن �فعل الطاعات خوفً ، )هللا من

 . المكره الح �فارق  فبذلك له، اوحب�  لثوا�ه ورجاءً  ،هللا عقاب من اخوفً  ؛�الطاعة �أتي أن علیه
، )يینتحب �نت إن: المرأته رجل قال إذا وهي، الفقهاء منها تفر التي المسألة تظهر هنا ومن
 قالف أحبه، أنا: فقالت طالق، فأنت �النار هللا �عذ�ك أنإن �نت تحبین (تحبین  تحبین؟ أو:

 فتداءً ا وتحبه ذلك تختار قد ألنها؛ تطلق إنها(�عني الحنابلة ، )وغیرهم أصحابنا من منهم كثیر
 مایف صادقة فتكون ، جهنم عذاب بتصور منها وجهالً  ،له ُ�غضها لشدة ؛زوجها معاشرة من �ه

 .)�ه َأخبرت
بل هي تكره أن تعذب في  إًذا لیست صادقة، تحب أن تعذب في النار، :األصل أنها إذا قالت 

لكن إذا �انت ما تتصور مقدار هذا  فال �قع الطالق، ،فكونها تخبر تكون �اذ�ة في خبرها النار،
امرأة �رهت  ا له،العذاب وتتصور العذاب القائم الموجود اآلن المشاهد من زوجها له و�راهیته

أفتاها من أفتاها أن ترتد عن  و�ذلت األسباب لمفارقته فما قِبل، اشدیدً  ازوجها وأ�غضته �غًض 
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ومن رضي بهذه الفتوى  من أفتى بهذا فهو �افر،: ابن المبارك �قول لیفرق بینها و�ینه، ؛اإلسالم
  فهو �افر.

 بر : القیامة یوم الموقف في �جد ما شدة من �قول الكافر أن فیه الذي الحدیث: هذا ومن(
 .)النار إلى ولو أرحني

أهل تلك الجهات أن  تمنى �عض �عض البلدان المجاورة قبل الثورات قبل ستین أو سبعین سنة، 
فتمنى الناس إذا تخلصوا من هذا الواقع الذي  ،وفیه جور ،فیه ظلم یبدل الحاكم ولو بیهودي،

ت وصار  ،وسلبوا خیراتهم ،الثورة وساموا الناس سوء العذابالنتیجة قامت  فما النتیجة؟ �عیشونه،
  أحوالهم أسوأ �كثیر ال في أمور دینهم وال دنیاهم.

 رب الحدیث الذي فیه أن الكافر �قول من شدة ما �جد في الموقف یوم القیامة: ومن هذا(
، هماألعظم ادفعً  أخفهما فاختار مكروهین بین ُخیر من أن بهذا فظهر. أرحني ولو إلى النار

 ام وأما( ألنه في األصل مكروه.، )وجه دون  وجه من له امختارً  اختاره لما امحب�  �كون  أن
 ال ذینال الكوفیین قول على الزم غیر أوالً  فهذا، لآلخر امحب�  �ونه من الحدیث لفظ �قتضیه

 من أبرد الثلج: �قال أن عندهم فیجوز ا،مطلقً  المشار�ة منه یلزم التفضیل أفعل أن َیرون 
 فیه تمتنع ما والسنة الكتاب نصوص من �ثیر في ورد قد فإنه البصر�ین قول على وأما النار،

هذا : ون ما �قول ا�عني المحدثون �ثیرً ، )هنا ُتتأول فكذلك، �فاعل أفعل فیه وتأولوا، المشار�ة
�اب وأن هذا الحدیث من  ،هل مقتضاه أن أحادیث الباب صحیحة الحدیث أصح ما في الباب.

  ؟أولى صحیح
�ما أنهم ، ا�عني أنه أمثل من غیره و�ن �ان ضعیفً  أصح وأقوى،: قد �قال في الضعیف ،ال یلزم

لكنه عند الموازنة والمقارنة �غیره غیره  ولو �ان في الصحیح، هذا الحدیث أضعف، قد �قولون:
  أقوى منه.

 :-ه وسلمصلى هللا علی- قوله أن، ثالحدی هذا بلفظ یتعلق مما �قي ومما( :-َرِحَمُه هللاُ -�قول 
 اسمو  هللا اسم بین الجمع �جوز أنه على یدل »سواهما مما إلیه أحب ورسوله هللا �كون  أن«

صلى - النبي أن«: مسعود ابن عن داود أبي سنن وفي. واحدة �لمة في المخلوقین من غیره
 ال فإنه �عصهما ومن ،رشد فقد ورسوله هللا �طع من: خطبته في �قول �ان -هللا علیه وسلم

  .»اشیئً  هللا �ضر وال نفسه إال �ضر
 نوم فمني خطأً  �كن و�ن، هللا فمن اصوا�ً  ن�ك إن: عوَ ِبرْ  في ىقض لما مسعود ابن وقال

 . الخطأ من بر�ئان ورسوله �هللا الشیطان،
. ز�جو  ال أنه: أحدهما؛ أقوال على الكالم في التر�یب هذا مثل جواز في الناس اختلف وقد

 واحتجوا. امطلقً  ممتنع أنه: والثالث. غیره دون  -عزَّ وجلَّ - هللا �الم في �جوز ال أنه: والثاني
 ومن: فقال -صلى هللا علیه وسلم- النبي عند خطب رجالً  أن«: حاتم بن عدي �حدیث
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 �عص ومن: قل أنت، الخطیب بئس :-صلى هللا علیه وسلم- النبي فقال غوى، فقد �عصهما
 . مسلم خرجه ،»هورسول هللا
 فهوق علیه أنكر و�نما، في الحدیث مدرجة »ورسوله هللا �عص ومن: قل«: قوله إن: قیل وقد
سؤال أن اإلنكار في قول  سؤال قبل یوم السبت،�من جاءنا ، »�عصهما ومن«: قوله في

نا قلت أو  ،-َرِحَمُه هللاُ -وهنا أشار إلیه الحافظ ، »ومن �عصهما« الخطیب على وقوفه على قوله:
�حتاج إلى  ،ن مثل هذا ال یثبت �مجرد احتمال أنه وقفإ ،ن هذا �حتاج إلى نقلإ :في وقتها

 . نقل
 في عطیة ابن االختالف هذا ذ�ر وقد، »ومن �عصهما«: و�نما أنكر علیه وقفه على قوله(

 فعالأل�ا المتصلینِ  التثنیة ألف أو الجمع واو في َ�متنع أنه: آخر قول وفیه .وغیره تفسیره
َ َوَمَالِئَكَتُه ُ�َصلُّوَن : تعالى �قوله ،وتفعالنِ  �فعلون،: نحو  ،]٥٦[األحزاب:  }َلى النَِّبيِّ عَ {ِإنَّ للااَّ
 في �أن أجاب ذلك منع ومن. القرآن أحكام �تاب في ى�عل أبو القاضي ذ�ره الذي هو وهذا

ا قیل في �عني مثل م، )أعلملى تعا �هللا �صلون، ومالئكته �صلي هللا إن: تقدیره احذفً  الكالم
 : البیت

 .�عني نحن �ما عندنا راضون وأنت �ما عندك راضٍ  وأنت �ما عندك راٍض، ،نحن �ما عندنا
 .�هللا أعلم

 .وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 
 
 


